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Bestllllngs-
fonnular

D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2.!?Præste'gården,
Vindin~ sogn.

Akt: Skab nr. _
(ØIIJ1Idn 0/ domm.,konlo,dj

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)'

eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

I.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(bvor sldant findes) Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Laursen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2b

af Præstegården by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Vinding sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmme syd for Vindin{~ ldrkegard på 100 m. jfr. vedlagte kort.

/

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge, eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke pa arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, Isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

:l4~klXbehoowC):mQPdo~:>mc:klx iX!XX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
2~ af Præstegården by Vinding sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

VindinG menighedsråd hver for sig.

Vinding , den 5 / 4- 19 51.

Niels IJaursen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på mate. nr. 2b
af Prcrmtegården by Vinding- sogn

Xli::ltWtIm[II[XXXXXXX:xl.lioocxxxxxx~k1x xx :xxxxXJfQ:kx.xxxx ):x:xlJtlt.;xirJli~btxMClbfwm:xxx
XIlfllmCY!lUXOOXfl>.:ltll.::cxx X~xodl:ø:ocllttX~xxXX
Del fredede areal ~es indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12 / 4 19 51 •.
ll. Hichter.

Jen.!>en & K)dd!>kov, A:S, Køb~nhDVD
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Indført i daGboG for retskreds nr. 81, Molstebro m.v.,
den 12. april 1951. '
LystfTingbog:Bd. II. Bl. 85. Akt.Skab. E. nr. 432.
Anm.: Forud hæfter gæld og servitutter.

II. Richt'er.
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